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e r v a r i n g s k e n n i s

Verzamelplaats voor ervaringen 
met hoorproblemen
Het project Ervaringskennis gaat alweer haar laatste jaar in. De afgelopen twee jaar hebben 

er veel interessante ervaringssessies plaatsgevonden, waaronder over de psychische gevol-

gen van het hebben van een hoorprobleem, aangezichtsverlamming na een brughoektumo-

roperatie en over vakantie-ervaringen. 

Aan de recente sessie over 
psychische gevolgen van een 
gehoorbeperking deed ook een 

Franse gast met Nederlandse ‘roots’ 
mee. Aisa Cleyet-Marel is voorzit-
ter van Surdi 34, de organisatie voor 
slechthorende Fransen (maar liefst 
6 miljoen). Zij schreef ons na haar 
bezoek: “Praten over intieme psy-
chische en psychologische gevolgen 
van onze slechthorendheid is niet zo 
makkelijk en dan nog in een groep, 
dat leek me een ‘hoogstandje’. Maar 
toen het mijn beurt was om mijn erva-
ringen te delen, kwamen de woorden 
als vanzelf. Meer dan twee uur hebben 
we naar elkaar geluisterd, zonder oor-
deel, zonder angst, zonder schaamte. 
Ons verhaal werd opgeschreven door 
de schrijftolk en deze week ontving ik 
per e-mail de officiële tekst die in de 
Ervaringskennis databank zal komen. 
Ik houd een geweldige positieve her-
innering over aan deze ochtend en zal 
proberen zo’n sessie te organiseren in 
Zuid-Frankrijk.”
Mevrouw Cleyet-Marel was erg onder 
de indruk van de ervaringssessie in het 
bijzonder, en van de wijze waarop wij 
in Nederland georganiseerd zijn in het 
algemeen. Daar morgen we best trots 
op zijn! 

Thema’s
In 2014 gaan we nog een aantal nieuwe 
thema’s doen, maar verder laten we 
alle hooraandoeningen en populaire 
thema’s nog een keer de revue passe-
ren. Op de hoogte blijven van de nieu-
we sessies? Neem dan regelmatig een 
kijkje op www.nvvs.nl/ervaringskennis.

Ervaringskennis databank
Op dit moment wordt een database 
ontwikkeld waarin we straks alle in de 
loop der jaren verzamelde ervarings-
kennis kunnen ontsluiten via een web-
site. De bedoeling hiervan is toekom-
stige lotgenoten, mensen die voor het 
eerst met een hoorprobleem te maken 
krijgen, maar natuurlijk ook mensen 

die al langer voor deze uitdagingen 
staan, te voorzien van een variëteit 
aan tips, oplossingen en ervaringen 
over het dagelijkse omgaan met een 
hoorprobleem. Deze website is een 
uitstekende manier om ervaringen te 
vinden, maar ook om te brengen! 

De NVVS wil graag dat deze nieuwe 
databank ook na afloop van het offi-
ciële project een blijvende en dynami-
sche vind- en brengplaats van ervarin-
gen zal zijn. Een aantal vrijwilligers 
heeft al aangegeven hierbij te willen 
helpen en zij hebben hiervoor inmid-
dels deelgenomen aan een training. 
Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. 
We houden u op de hoogte. 

Tijdens de sessie werd naar elkaar geluisterd, zonder oordeel, zonder angst, zonder schaamte.


